KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Rok szkolny 2020/2021
1. Zgłaszam moje dziecko ……………………………………..…………………………..
( imię i nazwisko dziecka)

do uczestnictwa w zajęciach w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Jangrocie
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………….…………….…
3. Klasa…………… Adres zamieszkania dziecka …………………………………………..

4. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz numery kontaktowe:
Matka ……………………..…………………… telefon …………………………………
Ojciec ……………………..…………………… telefon …………………………………
5. Informacje o dziecku, które mogą się okazać ważne podczas pobytu dziecka w świetlicy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Dziecko przebywać będzie po skończonych zajęciach dydaktycznych w świetlicy do godziny:
Poniedziałek …………………………………………
Wtorek ………………………………………………
Środa ………………………………………………..
Czwartek ……………………………………………
Piątek ……………………………………………….
7. Oświadczenia rodziców (opiekunów) o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko:
a) Dziecko będzie wracało do domu samodzielnie: tak / nie *
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo samodzielnie
powracającego do domu dziecka:
Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:
1)
...............................................................................
2)
...............................................................................
b) Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez rodzica/opiekuna prawnego: tak / nie *
Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:
1) ...............................................................................
2) ...............................................................................

*niepotrzebne skreślić

c) Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez osoby upoważnione:
1) ……………………………………
Imię i nazwisko

2) ……………………………………
Imię i nazwisko

………………………
stopień pokrewieństwa

…………………..
nr telefonu

………………………
stopień pokrewieństwa

tak / nie *

…………………..
nr telefonu

Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania
go przez wskazane powyżej, upoważnione przez nas osoby:
Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:
1)...............................................................................
2)...............................................................................
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Jangrocie, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: spjangrot@interia.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji jako osoby upoważnionej
do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom.
5) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- od 25 maja 2018 r. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. G RODO.
6) Podanie danych jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania danych nie będzie
mógł Pan/Pani odebrać dziecka ze świetlicy szkolnej.
7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.08.2021 r.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Zgoda osoby upoważnionej na przetwarzanie danych osobowych:
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych –
Szkołę Podstawową w Jangrocie w celu identyfikacji jako osoby upoważnionej do odbioru
dziecka ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:
1) ....................................................................
2) ....................................................................

………………………
miejscowość, data

*niepotrzebne skreślić

